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Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie 
realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych 
dla  pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie  
18 miesięcy”.  

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ,  ZMIANA TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych 
bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla  pracowników 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 18 miesięcy”, na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz 
odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie 1 

Czy Wykonawca musi wykazać dodatkowo co najmniej ilość (25) punktów (Placówek) 
handlowych, określonych w sekcji II B i C pkt 4 SIWZ, niezależnie od punktów 
wymienionych w sekcji II B i C pkt 2 i 3. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym, jeżeli spełni między innymi  warunki określone w sekcji II lit.B  
i C pkt.2 i 3, a także  niezależnie warunki określone w sekcji II lit. B i C pkt 4 SIWZ,  
tj. wykaże, że dysponuje 3 placówkami gastronomicznymi i 3 placówkami  handlowymi 
wskazanymi przez Zamawiającego oraz co najmniej 25 innymi placówkami handlowymi 
mieszczącymi się na terenie wskazanych przez Zamawiającego miejscowości. 
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Pytanie 2 

Czy Zamawiający uzna Wykonawcy, wartość dostarczonych dotychczas artykułów 
spożywczych (mięsa, wędlin, nabiału, konserw, słodyczy, przetworów owocowo-
warzywnych) do firmy realizującej bony na posiłki profilaktyczne, firm prowadzących 
punkty zbiorowego żywienia np. szpitale, szkoły, przedszkola, restauracje, do wysokości 
określonej w sekcji II B i C pkt 1. 
  
Odpowiedź: 

Wykonawca winien wykazać się należytą realizacją usług żywienia zbiorowego lub 
realizacją bonów na posiłki profilaktyczne lub dostawą bonów żywieniowych na posiłki 
profilaktyczne wraz z ich realizacją. Dostawa artykułów spożywczych wymienionych  
w zapytaniu nie jest faktyczną realizacją usługi żywienia zbiorowego jest tylko dostawą 
towaru. Zamawiający uznaje, że w takim przypadku tytuł do wykazania wiedzy  
i doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego posiada Wykonawca będący stroną 
umowy na realizację tych usług.    
 
 
Pytanie 3 

Czy Zamawiający uzna Wykonawcy wykazanie jako realizację warunku opisanego  
w sekcji II.B i C pkt 1 – „dostawę bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne”, dostawę 
przez drukarnię wydrukowanych przez nią bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany warunku określonego w sekcji II lit. B i C pkt 1. 
 
było: 
 „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, jeżeli: 

1. Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, 
należytą realizacją  usług żywienia zbiorowego lub realizacją bonów żywieniowych na 
posiłki profilaktyczne lub dostawą bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne  na 
łączną wartość nie mniejszą niż 18.000.000,00 zł. brutto oraz załączy do oferty 
dokumenty poświadczające, że te dostawy lub usługi te zostały lub są realizowane 
należycie. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu 
Wykonawca załączy do oferty: 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, na dostawy/usługi określone przez Zamawiającego, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów 
poświadczających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.” 

otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy  
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
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i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli: 

1. Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, należytą realizacją  usług żywienia zbiorowego lub realizacją bonów 
żywieniowych na posiłki profilaktyczne lub dostawą bonów żywieniowych na 
posiłki profilaktyczne wraz z ich realizacją  na łączną wartość nie mniejszą niż 
18.000.000,00 złotych brutto oraz załączy do oferty dokumenty poświadczające, 
czy te dostawy lub usługi zostały lub są realizowane należycie. 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu 
Wykonawca załączy do oferty: 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączy dokumenty poświadczające, czy te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 
do SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego 
stronom rozwiązanie  umowy za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 
  
Pytanie 5 

Zgodnie z punktem II.4 siwz Wykonawca ma wykazać się określoną ilością punktów 
(placówek) handlowych, realizujących bony żywieniowe na posiłki profilaktyczne. 
Dodatkowo w załączniku nr 1 do siwz w pkt. 6 Zamawiający wskazuje, że placówki 
gastronomiczne i handlowe (stołówki) wskazane przez Zamawiającego mają być czynne 
od godz. 5.30 do 0.30 przez wszystkie dni robocze. 
Proszę o doprecyzowanie, czy wszystkie placówki, o których mowa w pkt. 4 siwz mają 
być czynne w godzinach 5.30 do 0.30, czy wyłącznie lokalizacje, o których mowa  
w pkt.II.2 i 3 siwz. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający jednoznacznie określa, że czynne od 5.30 do 0.30 we wszystkie dni robocze 
mają być punkty (placówki) gastronomiczne i handlowe wskazane przez Zamawiającego, 
tj. wymienione w sekcji II lit. B i C pkt 2 i 3 SIWZ.  
Dla pozostałych punktów (placówek) handlowych, tj. wymienionych w sekcji II lit. B i C  
pkt 4 SIWZ, Zamawiający nie określa godzin otwarcia; punkty te (placówki) handlowe 
mają być czynne co najmniej we wszystkie dni robocze.  

 
 

Pytanie 6 

Zamawiający wymaga, aby w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do siwz) w pkt.II 
podać ogólną ilość punktów gastronomicznych i handlowych w określonych lokalizacjach. 
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Czy mają to być punkty czynne wyłącznie w godzinach 5.30 do 0.30 czy też Zamawiający 
nie narzuca godzin pracy tych placówek. 

 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 2 do SIWZ pkt 2 tiret pierwsze i drugie odnoszą się do punktów 
(placówek) gastronomicznych znajdujących się w stołówkach zakładowych, wskazanych 
przez Zamawiającego, tj. 2 punkty w Jaworznie i 1 punkt w Libiążu, gdzie Zamawiający 
określa godziny otwarcia: od 5.30 do 0.30 we wszystkie dni robocze. 
Tiret trzecie i czwarte odnoszą się do punktów (placówek) handlowych wskazanych przez 
Zamawiającego, zlokalizowanych w stołówkach zakładowych, tj. 2 punkty (placówki) 
handlowe w Jaworznie i 1 punkt (placówkę) handlową w Libiążu czynne od godziny 5.30 
do 0.30 we wszystkie dni robocze, oraz dodatkowo: 
tiret trzecie -  miasto Jaworzno co najmniej 7 punktów (placówek) handlowych  
z nieokreślonymi godzinami otwarcia, czynnymi co najmniej we wszystkie dni robocze,  
tiret czwarte – miasto Libiąż co najmniej 5 punktów (placówek) handlowych  
z nieokreślonymi godzinami otwarcia, czynnymi co najmniej we wszystkie dni robocze.   

 
 
Pytanie 7 

Zgodnie z pkt.XI.2.1 Zamawiający dokona oceny oferty Wykonawcy w oparciu o podaną 
ilość placówek gastronomiczno handlowych we wskazanych lokalizacjach. 
Czy Zamawiający wliczy wszystkie placówki podane przez Wykonawcę w danych 
lokalizacjach, niezależnie od godzin otwarcia? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona oceny oferty zgodnie z sekcją XI ust. 2 pkt 2.1. w oparciu o podaną 
ilość wszystkich placówek w ofercie niezależnie od godzin ich otwarcia z zastrzeżeniem 
sekcji II litera B i C pkt 2 i 3, ponieważ Zamawiający określa w załączniku nr 1 do SIWZ  
pkt 6 godziny otwarcia punktów (placówek) gastronomicznych i handlowych przez niego 
wskazanych. 

 
 
Pytanie 8 

W umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 11 do siwz zamawiający w par.16 ust. 1 
podaje termin zakończenia umowy 31.12.2013 r. Prosimy korektę daty na 31.12.2014 r. 
lub potwierdzenie, że podany termin jest właściwy.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ 
w § 16 pkt 1: 

 
było: 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2013 roku do dnia 

31.12.2013 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
 
otrzymuje brzmienie: 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2013 roku  

do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 
oraz w § 9 pkt 2: 

 
było: 
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2. Wydzierżawiający zobowiązany jest zgłosić każdą imprezę organizowaną  
w pomieszczeniach znajdujących się w przedmiocie dzierżawy na zlecenie podmiotu 
innego niż Wydzierżawiający z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem,  
z podaniem rodzaju imprezy, jej terminu oraz podmiotu zlecającego. W terminie 7 dni 
od daty otrzymania zawiadomienia Wydzierżawiający może złożyć Dzierżawcy 
oświadczenie o niewyrażeniu zgody na zorganizowanie imprezy. Oświadczenie to 
jest dla Dzierżawcy wiążące. 

 
otrzymuje brzmienie:   
2. Wydzierżawiający zobowiązany jest zgłosić Dzierżawcy każdą własną imprezę 

organizowaną w pomieszczeniach znajdujących się w przedmiocie dzierżawy,  
a także imprezę organizowaną na zlecenie podmiotu innego niż 
Wydzierżawiający z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem, z podaniem 
rodzaju imprezy, jej terminu oraz podmiotu zlecającego. W terminie 7 dni od 
daty przekazania zawiadomienia Wydzierżawiający może złożyć Dzierżawcy 
oświadczenie o rezygnacji z organizowania imprezy. Oświadczenie to jest dla 
Dzierżawcy wiążące. 

  
 

Pytanie 9 

Proszę o podanie informacji jaka jest dokładna liczba uprawnionych pracowników do bonu 
w poszczególnych kopalniach? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił szacunkową ilość bonów żywieniowych (zamawianych miesięcznie) 
w okresie realizacji umowy w pkt 9 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik 
nr 1 do SIWZ.  
 

 
Pytanie 10 

Proszę o podanie wyników z ostatniego postepowania przetargowego w w/w zakresie 
zawierającego zestawienia Wykonawców i zaoferowanych przez nich cen netto. 

 
Odpowiedź: 
Ostatnie postępowanie w w/w zakresie przeprowadzone zostało w trybie nie objętym 
ustawą Prawo zamówień publicznych (wyłączenie na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 2 Pzp).  
Pytanie Wykonawcy nie pozostaje w związku z SIWZ do niniejszego postępowania. 
 

    
Pytanie 11 

Proszę o podanie informacji czy pomieszczenia stołówek są przystosowane do produkcji 
posiłków czy tylko do ich wydawania? 

 
Odpowiedź: 
Budynki stołówek zakładowych posiadają odpowiednie pomieszczenia do produkcji 
posiłków (gotowanie, przyrządzanie posiłków) oraz ich wydawania. Pomieszczenia te nie 
są natomiast wyposażone w urządzenia i inne przedmioty konieczne do produkcji  
i wydawania posiłków (stołówka w Jaworznie – Rejon Piłsudski jest wyposażona 
częściowo). Zamawiający umożliwia wszystkim Wykonawcom szczegółowe zapoznanie 
się ze stanem i wyposażeniem wskazanych przez niego stołówek podczas wizji lokalnej, 
zgodnie z pkt 24 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  
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Pytanie 12 

Proszę o informację, ile bonów wykorzystywanych jest obecnie na zakup posiłków 
profilaktycznych, a ile na zakup towarów. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada wiedzy w temacie ilości wydawanych posiłków i ilości zakupu 
towaru ponieważ obecny Wykonawca świadczący usługi żywienia zbiorowego i nie ma 
obowiązku podania Zamawiającemu w jakiej formie (posiłku czy artykułów spożywczych 
do przygotowania posiłku) realizowane są kartki żywieniowe przez pracowników 
Zamawiającego.       
 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści sekcji w III lit. A. pkt 3 SIWZ 

 

było:  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczy oświadczenie (zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).  

 

otrzymuje brzmienie: 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści w sekcji III lit. E SIWZ 

było: 

E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D 
stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

otrzymuje brzmienie: 

E. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis sekcji III.D stosuje się 
odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 
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Zamawiający dokonuje zmiany treści w sekcji V ust. 2 SIWZ 

było: 

2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik 
konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo 
odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 

 

otrzymuje brzmienie: 

2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa odrębnie każdy 
uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. 

 

Zamawiający dodaje w sekcji XII ust. 3 SIWZ, pkt 15 o treści: 

15.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
(zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U.  
z dnia 19.02.2013 r. poz. 231).  

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści w sekcji XII ust. 4 SIWZ 

było: 

Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do 
dnia 5 kwietnia 2013 r.  do godz. 9:00. 
 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do 
dnia 16 kwietnia 2013 r.  do godz. 10:00. 
 

Zamawiający dokonuje zmiany w treści sekcji XII ust. 6 SIWZ 

było: 

Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego 
realizującego postępowanie w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek Zarządu  
– I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8. 
 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin otwarcia ofert 
 



Strona 8  
 

 

 
 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00  w siedzibie 
Zamawiającego realizującego postępowanie w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek 
Zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8. 
 


